
 

  

Dotazníkového šetření 

k problematice pracovně 

lékařských služeb 

a lékařských posudků                         

Výsledky průzkumu 

 

Resumé 
Dotazníkové šetření pro výzkumné účely projektu „Lékařské posudky poskytovatelů pracovně 
lékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ se 
uskutečnilo v dubnu a květnu 2021 online formou. Cílovou skupinou byli zástupci 
zaměstnavatelů, personalisté a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, které pro 
zaměstnavatele tyto úkoly zajišťují. 
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1 Metodika dotazníkového šetření  

Dotazníkové šetření pro výzkumné účely projektu „Lékařské posudky poskytovatelů 

pracovnělékařských služeb a jejich význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ se 

uskutečnilo v dubnu a květnu 2021 online formou. Cílovou skupinou byli zástupci zaměstnavatelů, 

personalisté a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, které pro zaměstnavatele tyto úkoly zajišťují. 

Potenciální respondenti byli osloveni emailem a také prostřednictvím sociálních sítí VÚBP, kde byl 

umístěn odkaz na elektronický dotazník. Průzkum byl anonymní. Otázky byly zaměřeny na praktické 

zkušenosti zaměstnavatelů se zajišťováním pracovnělékařských služeb (dále také „PLS“) a vydáváním 

lékařských posudků. Kromě toho byly do dotazníku zařazeny také 3 otázky týkající se aktuálního stavu 

zajištění PLS v průběhu pandemie covid-19.  

Průzkumu se zúčastnilo celkem 81 respondentů. Respondenti byli v úvodu dotázáni na informace 

o  velikosti podniku, odvětví činnosti zaměstnavatele, kraj, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele, 

a kategorii práce, do nichž jsou zařazeni jejich zaměstnanci.  

 

1.1  Velikost podniku 

Největší počet respondentů (tj. 36) spadá do kategorie velký podnik (více než 250 zaměstnanců). 

Následuje kategorie střední podnik (50 až 250 zaměstnanců), do které patří 29 dotazovaných. 

Z kategorií mikropodnik a malý podnik se dotazníkového šetření zúčastnilo 16 respondentů.  

Tabulka 1 – Velikost podniku respondentů  

Velikost podniku Počet zaměstnanců Počet respondentů 

mikropodnik 0 až 10 zaměstnanců 5 

malý podnik 10 až 50 zaměstnanců 11 

střední podnik 50 až 250 zaměstnanců 29 

velký podnik více než 250 zaměstnanců 36 

  

1.2 Sídlo zaměstnavatele podle kraje 

Nejvíce zaměstnavatelů, kteří se zúčastnili průzkumu, má sídlo v Ústeckém a Středočeském kraji, 

následuje Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Královéhradecký kraj. Ostatní kraje 

jsou zastoupeny mezi respondenty v menším měřítku.  
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Graf 1 – Sídlo respondentů dle kraje 

 

 

1.3 Klasifikace odvětví dle CZ-NACE 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce zaměstnavatelů (celkem 38) z odvětví Zpracovatelský 

průmysl. Dále byly zastoupeny odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu (7); Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (7) a Stavebnictví (6). Další méně 

častá odvětví znázorňuje následující tabulka.  

Tabulka 2 – Respondenti podle CZ-NACE 

Kód odvětví CZ-NACE Počet respondentů 

C Zpracovatelský průmysl 38 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu 

7 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

7 

F Stavebnictví 6 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 4 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 4 

N Administrativní a podpůrné činnosti 4 

Q Zdravotní a sociální péče 4 

H Doprava a skladování 3 

E Zásobování vodou; činnosti související s 
odpadními vodami, odpady a sanacemi 

1 

I Ubytování, stravování, pohostinství 1 

P Vzdělávání 1 

S Ostatní činnosti 1 
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1.4 Kategorie práce zaměstnanců  
 

Zaměstnavatelé byli také dotazováni na kategorii prací, do nichž je zařazena práce vykonávaná jejich 

zaměstnanci. Následující graf zobrazuje vždy nejvyšší kategorii práce, kterou zaměstnavatelé 

v dotazníku uvedli. Nejvíce byly zastoupeny práce kategorie 3. a kategorie 2.  

Graf 2 – Nejvyšší kategorie práce u zaměstnanců respondentů  

 

 

2 Dotazníkové šetření – část Pracovnělékařské služby  
 

1. Máte jako zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských 

služeb s poskytovatelem těchto služeb? 

Naprostá většina zaměstnavatelů má uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských 

služeb s poskytovatelem těchto služeb, dva respondenti však na tuto otázku odpověděli záporně.  
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2. Pokud máte smlouvu uzavřenou, jaký je rozsah dohodnutých pracovnělékařských služeb? 

Všichni zaměstnavatelé (100%) mají v rámci smlouvy dohodnuté provádění pracovnělékařských 

prohlídek. Avšak jen 86,3% z nich má také smluvně upraven i pravidelný dohled na pracovištích 

a nad výkonem práce. U ještě menšího podílu zaměstnavatelů (60 %) se rozsah poskytovaných 

služeb vztahuje i na oblast poradenství.   

 

3. Měli jste jako zaměstnavatel problém při zajištění poskytovatele pracovnělékařských služeb?  

Přes 30 % zaměstnavatelů v průzkumu uvedlo, že mělo problém se zajištěním poskytovatele PLS, 

60% zaměstnavatelů se naopak s tímto problémem nesetkalo.  

 

V doplňující otázce, jaké spatřují důvody obtížného zajištění poskytovatele PLS, uváděli 

respondenti nejčastěji tyto odpovědi:  

 neochota a nezájem lékařů poskytovat tyto služby; 

 malý počet poskytovatelů pracovnělékařských služeb, případně jejich nedostatečná 

kapacita; 

 neschopnost zajistit PLS ve vzdálenějších lokalitách, případně zajistit PLS pro společnost, 

která má pracoviště po celé ČR; 



6 
 

 poskytovatel PLS nebyl ochoten zajišťovat také poradenství a dohled na pracovištích dle 

vyhlášky č. 79/2013 Sb.; 

 pro poskytovatele nebyla dostatečně lukrativní společnost s malým počtem zaměstnanců.  

 

4. Měli jste jako zaměstnavatel problém s uzavřením smlouvy o poskytování pracovnělékařských 

služeb? 

12,4 % zaměstnavatelů uvedlo, že měli problém uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských 

služeb, zbylí respondenti tento problém neměli.  

 
Dotazovaní dále měli uvést konkrétní příčiny problematického uzavírání smlouvy. Nejčastěji se 

objevovaly tyto důvody:  

 Zaměstnavatel a poskytovatel nemohli najít konsensus ohledně ceny za poskytování PLS, 

případně výše paušální platby, a také na rozsahu dohodnutých služeb.  

 Někteří poskytovatelé nebyli ochotni uzavřít smlouvu také na poradenství a dohled na 

pracovišti a tyto služby reálně vykonávat.  

 Lékaři neměli o uzavření smlouvy zájem – tyto služby pro ně nebyly finančně atraktivní, 

poskytování PLS vnímají jako administrativní zátěž a velkou zodpovědnost.  

 

 

5. Vysíláte uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku ještě před vznikem pracovního 

poměru?  

Téměř všichni zaměstnavatelé dle průzkumu vysílají uchazeče na vstupní prohlídku ještě před 

vznikem pracovního poměr, 2 dotazovaní nikoliv.  

3,8%  
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6. Organizujete vstupní lékařské prohlídky u uchazečů o zaměstnání tak, aby datum vstupní 

prohlídky předcházelo dni nástupu do práce?  

92,6 % respondentů uvedlo, že organizují vstupní prohlídky tak, aby datum prohlídky předcházelo 

dni nástupu do práce, 7,4 % (celkem 6 respondentů) odpovědělo záporně.   

 
7. Zajišťujete pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, jejichž práce je 

zařazena do 1. kategorie, prostřednictvím jejich registrujícího praktického lékaře? 

Možnosti zajišťovat pracovnělékařské prohlídky prostřednictvím registrujícího praktického lékaře 

zaměstnance, jehož práce je zařazena do 1. kategorie, využívá 39,5 % zaměstnavatelů.  

 

 

2,5%  
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8. Jakým způsobem máte zajištěnou úhradu nákladů na vstupní lékařské prohlídky u uchazečů 

o zaměstnání? 

V této oblasti existuje mezi zaměstnavateli široké spektrum možností, jak je úhrada nákladů 

řešena. Nejčastěji (ve více než 40%) volí variantu, kdy si uchazeč zaplatí vstupní prohlídku sám 

a v případě, že následně dojde k uzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, jsou mu 

náklady ze strany zaměstnavatele proplaceny. Existují však i zaměstnavatelé (2,5 %), kteří náklady 

na vstupní prohlídku nehradí uchazeči v žádném případě.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mezi jinými způsoby úhrady nákladů uváděli zaměstnavatelé tyto možnosti: 

 Zaměstnavatel hradí náklady přímo poskytovateli PLS.  

 Zaměstnavatel má v rámci smlouvy o poskytnutí PLS zahrnuty vstupní lékařské prohlídky do 

měsíčního paušálu.  

 Zaměstnavatel hradí kromě vstupní prohlídky i náklady na pořízení výpisu ze zdravotnické 

dokumentace registrujícího praktického lékaře.  

  
 
 
 
 
 
 

44,4%

38,3%

7,4%

2,5%
7,4%

• Vstupní lékařskou prohlídku si hradí 

uchazeč o zaměstnání sám, uchazeči náklady 

uhradíme v případě následného uzavření 

pracovněprávního nebo obdobného vztahu. 

•Náklady na vstupní lékařskou prohlídku 

uhradíme uchazeči i v případě, že s ním 

nakonec pracovněprávní nebo obdobný vztah 

není uzavřen. 

•Náklady na vstupní lékařskou prohlídku 

uhradíme zaměstnanci po skončení zkušební 

doby. 

•Náklady na vstupní lékařskou prohlídku 

nehradíme v žádném případě. 

•Jiný způsob. 
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9. Vysíláte zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání k lékařské prohlídce na základě žádosti 

o provedení pracovnělékařské prohlídky, která obsahuje stanovené náležitosti podle § 15 

vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče?  

Naprostá většina zaměstnavatelů odpověděla na tuto otázku kladně, pouze dva respondenti 

záporně. 

 
 

 

10. Zajišťuje Vám poskytovatel pracovnělékařských služeb v dostatečné míře také poradenství podle 

§ 2, písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb. (v problematice ergonomie, režimu práce, zavádění nových 

technologií, školení, atd.)? 

45,7 % dotazovaných je toho názoru, že poskytovatel PLS zajišťuje poradenství v dostatečné míře. 

Naopak přes 50% je přesvědčeno, že poradenství dostatečně nezajištuje.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2,5%  
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11. Zajišťuje Vám poskytovatel pracovnělékařských služeb v dostatečné míře také pravidelný dohled 

na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů podle 

§ 2, písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb.? 

Větší část zaměstnavatelů (76,5 %) považuje pravidelný dohled ze strany poskytovatele PLS za 

dostačující, opačného názoru je 22,2 % respondentů.  

 

 
 

12. Setkali jste se z pozice zaměstnavatele s problémy při zajišťování pracovnělékařských prohlídek 

(vstupní prohlídka, periodická, mimořádná, výstupní prohlídka, prohlídka po skončení rizikové 

práce) během nouzového stavu v průběhu pandemie covid-19?  

 

 
Mezi nejčastějšími problémy respondenti uváděli: 

 Poskytovatel PLS omezil či zcela zastavil provoz ordinace, nebyl ochoten provádět 

vstupní/periodické prohlídky ani u kategorie práce třetí a čtvrté.  

 Pracovnělékařské prohlídky byly řešeny pouze čestným prohlášením.  

 Poskytovatel PLS omezil ordinační hodiny, objednací lhůty se protáhly v řádech týdnů, 

případně lékař z kapacitních důvodů nezvládal provádět prohlídky ani po ukončení 

nouzového stavu.  

 Lékař či jeho personál se ocitli v karanténě bez odpovídajícího zástupu. 

 Lékař byl ochoten ordinovat pouze „po telefonu“.  

 Vznikly komplikace při zajištění výpisu ze zdravotnické dokumentace.  
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 Zaměstnanci měli obavy navštěvovat lékařské zařízení poskytovatele PLS.   

 

13. Setkali jste se z pozice zaměstnavatele s problémem při poskytování poradentství v rámci 

pracovnělékařských služeb během nouzového stavu v průběhu pandemie covid-19? 

 

 
 

Mezi nejčastějšími problémy zaměstnavatelé uváděli: 

 Zhoršená komunikace, lékař prováděl poradenství pouze telefonicky, i tak bylo obtížné ho 

zastihnout.  

 Lékař nebyl schopen poskytnout relevantní informace týkající se pandemických opatření 

na pracovišti, případně neznal případy, kdy lze nahradit prohlídku čestným prohlášením.  

 Lékař nebyl ochoten zajistit testování zaměstnanců.  

 

14. Setkali jste se z pozice zaměstnavatele s problémem při zajištění dohledu na pracovištích a nad 

výkonem práce v rámci pracovnělékařských služeb během nouzového stavu v průběhu pandemie 

covid-19? 

 

 

 
Mezi nejčastějšími problémy zaměstnavatelé uváděli: 
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 Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebyl ze strany poskytovatele PLS po dobu 

pandemie prováděn.  

 Termín návštěvy pracoviště byl z důvodu pandemického stavu posunut až na rok 2021.  

 Lékař onemocněl, případně byl v karanténě.  

 Lékař byl ochoten sepsat záznam o dohledu na pracovišti, avšak bez fyzické návštěvy.   

 Kapacitní přetížení lékaře novou agendou očkování.  

 

3 Dotazníkové šetření – část Lékařské posudky  
 

15. Setkali jste se z pozice zaměstnavatele s problémem při zajištění výpisu ze zdravotnické 

dokumentace (příp. potvrzení o nezměněném zdravotním stavu) u registrujícího praktického 

lékaře zaměstnance za účelem vydání lékařského posudku? 

Přes 25 % zaměstnavatelů se setkalo s obtížemi při získávání výpisu ze zdravotnické dokumentace.  

 

 
 

Mezi nejčastější problémy v souvislosti s výpisem ze zdravotnické dokumentace respondenti 

uváděli:  

 Registrující praktický lékař odmítl vystavit výpis ze zdravotnické dokumentace.  

 Registrující praktický lékař byl nepřítomen a jeho zastupující lékař tyto úkony neprovádí, 

protože nemá přístup do zdravotní karty zaměstnance. 

 Zaměstnanec neměl svého registrujícího praktického lékaře.  

 Vyhotovení výpisu trvalo neúměrně dlouho.  

 Poplatek za vyhotovení výpisu byl velice rozdílný u různých lékařů, cena se lišila až v řádech 

stovek korun.  
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 Problémy při získání výpisu v souvislosti s pandemií covid-19: Lékař či jeho personál byl 

v karanténě, ordinace měla omezený provoz, lékař z důvodu časové vytíženosti nebyl 

schopen vystavovat výpisy včas či jejich vystavení odmítl s poukazem na nouzový stav.  

 

16. Setkali jste se z pozice zaměstnavatele s nejasnostmi ohledně toho, kdo má uhradit výpis ze 

zdravotnické dokumentace pro účely pracovnělékařské prohlídky (zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec/ uchazeč o zaměstnání), případně o daňové uznatelnosti tohoto nákladu? 

 

 
 

17. Vyžaduje Váš poskytovatel pracovnělékařských služeb po Vás jako zaměstnavateli spolu se 

žádostí o pracovnělékařskou prohlídku také dodání formuláře lékařského posudku, do kterého 

jen doplní (zaškrtne) výsledek prohlídky?  

Přes 60 % zaměstnavatelů se setkalo se situací, že je od nich vyžadováno ze strany poskytovatele 

PLS dodání formuláře lékařského posudku.   

 

 
18. Domníváte se, že by bylo vhodné vytvořit jednotný vzor žádosti o provedení pracovnělékařské 

prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vzor lékařského posudku?  

Téměř 75% dotazovaných by uvítalo, kdyby existoval jednotný vzor žádosti a lékařského posudku.  

 

6,2%  
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19. Pověřujete zaměstnance k převzetí stejnopisu lékařského posudku určeného Vám jako 

zaměstnavateli?  

Většina zaměstnavatelů (přes 70%) pověřuje své zaměstnance k převzetí stejnopisu lékařského 

posudku.  

 
 

20. Měli jste někdy z pozice zaměstnavatele problém s posudkovým závěrem o dlouhodobém 

pozbytí zdravotní způsobilosti, kdy posuzující lékař neuvedl příčinu tohoto pozbytí a následně 

došlo k pochybnostem, zda je možné zaměstnance převést na jinou práci nebo mu dát výpověď 

z pracovního poměru na základě důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo písm. e) zákoníku 

práce? 

Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnavatelé se nesetkávají s výše uvedenou situací buď vůbec (58% 

respondentů) nebo pouze výjimečně (30,9%). Velmi často a méně často se s tímto problémem 

setkalo 11,1% respondentů. 

 

 

6,2%  

4,9%  
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21. Setkali jste se situací, kdy se zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání odmítl podrobit 

odbornému vyšetření, které nařídil posuzující lékař? 

Se situací, kdy zaměstnanec odmítne absolvovat odborné vyšetření, se zaměstnavatelé podle 

tohoto průzkumu téměř nesetkávají.  

 

Pokud se zaměstnavatelé s výše uvedenou situací setkali, uváděli tyto postupy řešení nastalé situace: 

 Uchazeči o zaměstnání bylo sděleno, že je bez odborného vyšetření zdravotně nezpůsobilý 

k výkonu práce – následně se vyšetření podrobil, v opačném případě s ním nebyl uzavřen 

pracovní poměr.  

 Zaměstnanec byl převeden na překážku v práci na straně zaměstnance pro zdravotní 

nezpůsobilost k práci bez nároku na náhradu mzdy či platu. Následně se vyšetření podrobil.  

 Poskytovatel PLS stanovil v posudkovém závěru podmínku – zaměstnanec nesměl vykonávat 

činnosti, pro které se měl podrobit odbornému lékařskému vyšetření.  

 Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru.  

 

22. Setkali jste se v praxi s návrhem na přezkoumání lékařského posudku? 

Většina respondentů (přes 80%) se v praxi s návrhem na přezkum nesetkala. V 16% případů podal 

návrh na přezkum zaměstnavatel a v pouhých 3,8% podal návrh zaměstnanec.  

 
 

 

2,5%  

3,8%  
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4 Závěr  
 

Dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli k problematice pracovnělékařských služeb a lékařských 

posudků se zúčastnilo 81 respondentů. Dotazovaní zastupovali většinou velké a střední podniky, 

nejvíce společností mělo sídlo v Ústeckém a Středočeském kraji. Převažujícím odvětvím mezi 

respondenty průzkumu byl zpracovatelský průmysl. Nejvyšší kategorie práce, kterou vykonávali 

zaměstnanci společností účastnících se průzkumu, byla převážně kategorie třetí a druhá.  

Z průzkumu vyplynulo, že většina zaměstnavatelů plní základní povinnosti v oblasti pracovnělékařských 

služeb – tedy mají uzavřenou smlouvu o poskytování PLS, vysílají uchazeče o zaměstnání na vstupní 

prohlídku ještě před uzavřením pracovněprávního nebo obdobného vztahu a to na základě žádosti 

o provedení pracovnělékařské prohlídky obsahující náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.  

Na druhou stranu dva respondenti v průzkumu uváděli, že tyto základní povinnosti neplní. V případě 

otázky, zda jsou vstupní prohlídky organizovány tak, aby datum vstupní prohlídky předcházelo dni 

nástupu do práce, odpovědělo záporně dokonce 6 dotazovaných. Z celkového počtu se sice jedná 

o nízké číslo, ale dobře to ilustruje fakt, že ne všichni zaměstnavatelé jsou si již vědomi povinností, 

které jim vznikají ve vztahu k zaměstnancům v souvislosti se zajištěním pracovnělékařských služeb.  

Relativně překvapujícím zjištěním je, že pouze 86% respondentů má smlouvu uzavřenou také na 

dohled na pracovištích a nad výkonem práce, ještě nižší podíl 60% má pak smluvně sjednáno 

poskytování poradenství v oblasti PLS. Nadpoloviční většina zaměstnavatelů považuje poradenství, 

které jim poskytuje poskytovatel PLS, za nedostačující. V případě dohledu na pracovišti a nad výkonem 

práce je podíl nespokojených respondentů nižší – cca 20%.  

Nepříznivým faktem je také to, že 30% zaměstnavatelů uvedlo, že mělo problém s vyhledáním 

a zajištěním poskytovatele pracovnělékařských služeb. Hlavní příčiny zaměstnavatelé spatřují zejména 

v nedostatku pracovních lékařů, v jejich neochotě poskytovat služby pracovního lékařství z důvodu 

nízké atraktivity tohoto oboru, případně neschopnost najít shodu v otázce ceny za poskytnuté služby.   

Zaměstnavatelům zajišťování pracovnělékařských služeb významně zkomplikovala pandemie covid-19 

a související nouzový stav. 40% z nich zaznamenalo obtíže při organizování pracovnělékařských 

prohlídek, necelých 15% při poskytování poradentství a přes 30% v oblasti dohledu na pracovištích 

a nad výkonem práce. Jako hlavní problémy bylo uváděno omezení nebo dokonce dočasné zrušení 

provozu ordinací, zhoršená komunikace, nedostupnost lékaře z důvodu nemoci nebo karantény, 

prodlužování termínů a kapacitní přetížení poskytovatelů PLS.  

Téměř 40 % zaměstnavatelů zajišťuje pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců a uchazečů 

o zaměstnání, jejichž práce je zařazena do 1. kategorie, prostřednictvím jejich registrujícího 

praktického lékaře.  
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V souvislosti s vydáváním lékařských posudků se přes 25% dotazovaných setkalo s obtížemi při 

získávání výpisu ze zdravotnické dokumentace, přes 90% však neznamenalo nejasnosti ohledně jeho 

úhrady. Podle průzkumu je po 60% zaměstnavatelů ze strany poskytovatele PLS vyžadováno, aby dodali 

spolu se žádostí o provedení prohlídky také formulář lékařského posudku. Většina dotazovaných (přes 

70%) také uvedla, že pověřuje své zaměstnance k převzetí stejnopisu lékařského posudku určeného 

zaměstnavateli. Tři čtvrtiny respondentů by také považovali za přínosné, kdyby existoval jednotný vzor 

žádosti a lékařského posudku. Vůbec anebo výjimečně se podle šetření zaměstnavatelé setkávají se 

situací, kdy zaměstnanec odmítne absolvovat odborné vyšetření, nebo kdy na základě 

nejednoznačného posudkového závěru vyvstanou pochybnosti, zda je možné mu dát výpověď 

z pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k práci. S přezkumem 

lékařského posudku se v praxi setkalo pouze necelých 20% dotazovaných, ve většině případů návrh na 

přezkum podal zaměstnavatel.  

 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření duben – květen 2021  

Zpracovala: Ing. Jana Ranglová, VÚBP 


